ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 13/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 13/11/2020
Horari: 09:07 h - 09:13 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/11/2020

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
S'han excusat:
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Recasens Salvador

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
30/11/2020

Assisteix també:
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari, que actúa com a secretari en funcions
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 30 d’octubre de
2020.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de la
regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
ACTIVITATS DE LA PERSONA
5. Educació. Aprovacio del conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del projecte de diversificació
curricular «Aula Oberta», per als cursos del 2020-21 al 2022-23.
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Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió, la presidència comunica que el punt de l’ordre del dia núm. 5 no ha
estat tractat amb caràcter previ per la Comissió Informativa d’Activitats de la Persona i
proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar la seva urgència per a ser tractat a la
Junta de Govern Local a la part pública.
Seguidament es passen a tractar els temes següents:
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/11/2020

L’alcalde exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma telemàtica les
sessions de la Junta de Govern i sotmesa la proposta a votació, s'aprova per
assentiment.
2. Informació de l'Alcaldia.
El Sr. Pellicer informa de les següents activitats realitzades des de la darrera sessió de
la Junta de Govern local :
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•

Ofrena floral al cementiri en motiu de la festivitat de Tot Sants.

•

Visita institucional al president del Consell Comarcal del Baix Camp.

•

Reunió del Projecte FemVia, amb la Cambra de Comerç.

3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 30
d’octubre de 2020.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 30 d’octubre de 2020
per assentiment.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures i
certificacions d'obres, serveis i subminsitraments.
"Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 5586/202 d’aprovació de despeses COVID-19 de factures i
certificacions d’obra, serveis i subministraments que es detallen:
Decret
núm.

Data

Expedient

Import

202000559
8
202000568
9
202000585
8
202000604
2

13/05/2020

2020/2

19.280,61

18/05/2020

2020/3

7.344,62

25/05/2020

2020/4

9.231,09

01/06/2020

2020/5

46.862,72
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202000604
3
202000650
0
202000700
2
202000708
6
202000874
5
202000928
6
202001018
8
202001031
0
202001094
6
202001132
4
202001161
5
202001203
0
202001273
9
202001354
8
202001431
7

01/06/2020

2020/6

17.112,18

02/06/2020

2020/8

3.311,80

05/06/2020

2020/7

2.525,26

05/06/2020

2020/9

8.149,35

22/09/2020

2020/10

21.505,17

01/07/2020

2020/11

14.355,93

21/07/2020

2020/12

35.438,78

23/07/2020

2020/13

28.734,46

10/08/2020

2020/15

60.937,21

18/08/2020

2020/16

13.636,63

31/08/2020

2020/17

19.665,89

04/09/2020

2020/18-19-20

82.455,89

18/09/2020

2020/22

136.294,30

02/10/2020

2020/21

24.932,12

15/10/2020

2020/23

4.451,06

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019017983 de data 27 de novembre de 2019 (BOPT
de 12 de desembre de 2019), de delegació de competències a la Regidoria delegada
de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis
i subministraments, donant-se compte mensualment a la Junta de Govern local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 5586/2020 d’aprovació de despeses COVID-19 de factures i
certificacions d’obres, serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.
Seguidament es tracta en sessió pública el tema següent:
ACTIVITATS DE LA PERSONA
5. Educació. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació, i
l'Ajuntament de Reus per al desenvolupament del projecte de diversificació
curricular Aula Oberta, per als cursos del 2020-21 al 2022-23.
"Atès que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59
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assenyala que l’ordenació de l’educació secundària obligatòria ha d’establir
programes de diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests
programes poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si
escau, entre les administracions locals.
Atès que l'article 18.3 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels
ensenyaments de secundària obligatòria, estableix que les mesures d’atenció a la
diversitat poden ser de caràcter general, específic o extraordinari, i poden establir-se
de forma temporal o permanent.
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Atès que l'article 18.7 del Decret esmentat estableix que el Departament d'Educació
pot establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al realització
d'activitats fora del centre en el marc d'aplicació de les mesures específiques i/o
extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar
vinculació laboral o professional.
Atès que el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc del sistema educatiu inclusiu, exposa a l’article 9.5 que constitueixen mesures i
suports addicionals, entre d’altres que enumera, els programes de diversificació
curricular.
Atès que en data 22 de setembre de 2009 es signà el conveni de col·laboració entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Reus en matèria d’atenció educativa a la
diversitat de l’ESO, a través del Projecte d’Aula Oberta que es duia a terme a l’Institut
Gaudí de Reus.
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Atès que des del curs 2009-2010 i consecutius s’ha desenvolupat correctament,
aquest projecte d’atenció a la diversitat, en el marc dels programes de diversificació
curricular, a l’institut Gaudí de Reus i a partir del curs 2017-18 a l’institut Josep Tapiró.
Atès que l'objecte principal dels projectes d’iniciació al món laboral és donar suport als
alumnes de tercer i quart curs de l'ESO que presenten dificultats d'aprenentatge,
desmotivació greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que
precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que
facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. Aquestes activitats formaran part
integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran
escolaritzats a tots els efectes als instituts corresponents durant el temps que les
duguin a terme.
Des de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Reus som conscients que continuen
havent alumnes amb dificultats d’aprenentatge, malgrat els esforços del sistema
educatiu per adaptar-se a una metodologia competencial, que arrosseguen un historial
de desmotivació per l’estudi i han donat mostres de risc d’absentisme, per la qual
cosa considerem que cal continuar donant suport a mesures d’adaptació curricular en
col·laboració amb el món laboral. Per l’experiència d’anys anteriors, aquest model
mixte de formació entre el sistema educatiu obligatori i el món professional desperta
vocacions entre l’alumnat i manté l'adherència amb el centre educatiu.
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Reus per al
desenvolupament del projecte per als cursos del 2020-21 al 2022-23, tramesa a
l’Ajuntament, que dona continuïtat als convenis establerts anteriorment.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/11/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020D1B51EAC2F8756D35A92B663835B3FD5FA64558F1130095842

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/11/2020

Atès que l’Ajuntament de Reus coneix el teixit empresarial de la ciutat, es compromet
a col·laborar en la recerca d'organitzacions adients pels alumnes. Aquest compromís
es materialitza, sempre que el centre educatiu ho sol·liciti, mitjançant la facilitació de
contactes a organitzacions o entitats amb les que la corporació col·labora per altres
objectius, de tal manera que sigui més fàcil pel tutor de l’institut poder presentar el
projecte i acordar els termes de l’estada formativa de l’alumne en qüestió. Per aquesta
raó es formalitzarà un document de col·laboració per part de cada institut amb cada
empresa acollidora on hi constarà el vistiplau de l’Ajuntament d’acord amb el model
que s’annexa al conveni, en el qual es detallaran els drets i obligacions de cadascuna
de les parts implicades en les activitats externes. Així mateix, l’Ajuntament de Reus
col·laborarà, si escau, amb el centre docent en què l’alumnat està escolaritzat en la
realització d’activitats educatives específiques i facilitarà al centre docent tota la
informació necessària per l’avaluació i conseqüent orientació del procés
d’aprenentatge dels alumnes.
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Vist l’informe- memòria de data 5 de novembre de 2020 emès pels serveis d’Educació,
en el qual s'informa favorablement a la formalització de l’esmentat conveni per donar
suport al Projecte Aula 15 de l’institut Gaudí i al projecte Iniciació al món laboral de
l'institut Josep Tapiró. Així mateix, queda palès en l’informe que la signatura d’aquest
conveni no suposa un increment de despesa per a l'Ajuntament de Reus. Atès que a la
clàusula tercera del conveni hi consta que l’Ajuntament de Reus col·laborarà amb les
entitats públiques o privades on l’alumnat faci les estades formatives, s’especifica en
l’informe que aquesta col·laboració serà sempre a través del centre educatiu, excepte
en els casos en que els espais de les estades siguin pròpies de la corporació local, ja
que és l’equip docent del centre educatiu l’encarregat de comprovar la idoneïtat dels
espais i dels espais i de les instal·lacions com a responsables del seu alumnat en
horari lectiu.
Vist l'informe favorable de l'Assessoria Jurídica de data 5 de novembre de 2020 en
relació al contingut del conveni que es proposa.
Vist el que disposa l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic; l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; l’article
150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya, els articles 303 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, en relació als convenis de col·laboració interadministrativa.
Vist l’article 309 de l’esmentat Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya, del qual se’n dedueix que la competència per a l’aprovació d’aquests
convenis interadministratius correspon al Ple de la Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació en data 3 de juliol de 2019 aprovà delegar en la Junta
de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del Ple de la Corporació,
aquest conveni pot aprovar-se per Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa d’Activitats de la Persona.
Vist que en l’informe-memòria esmentat de data 5 de novembre de 2020 s’aprecien
raons d’urgència en la tramitació de l’expedient, es proposa aprovar el conveni sense
el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Activitats de la Persona.
Per tot l’exposat, i d'acord amb el que disposa l'article 71.6 d) del Reglament Orgànic
Municipal es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració i el seu annex entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de
Reus per al desenvolupament del projecte Aula Oberta, projecte singular, el qual
representa una mesura d’atenció educativa addicional en l’etapa de secundària, que
comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar, tot apreciant-ne
la urgència
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura, fins al 31 d’agost de
2023 i amb possibilitat de pròrroga.
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Segon.-Facultar, indistintament, al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i al regidor delegat de
l'Àrea d’Educació per a la signatura del conveni que s'aprova en el primer punt
d'aquesta resolució, i de qualsevol document necessari per a l’execució d’aquest
acord.
Tercer.- Nomenar a la Sra. Sílvia Parés Ribé, tècnica d’Educació, com a representant de
l'Ajuntament de Reus en la comissió mixta de seguiment prevista a la clàusula desena
del conveni.
Quart.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Tarragona del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als efectes pertinents.
Cinquè.- Donar compte d'aquest acord a la propera Comissió Informativa d'Activitats
de la Persona."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari en funcions
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